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عبور قطار پر سرعت تهران  -قم  -اصفهان از جمکران

عکس :روابط عمومی راه آهن

گروهایرانزمین /برای ایجاد همپوشانی
قطــار پرســرعت و خطــوط متــرو قــم،
ایســتگاه قطــار پرســرعت در منطقــه
جمکران ساخته میشود.
«محســن بهشــتی» ،معاون هماهنگی
امور عمرانی اســتاندار قم در جلســهای
بــا حضــور مدیــران راهآهــن جمهــوری
اسالمیدرخصوصتصمیمگیرینهایی
ایســتگاه قطار پرســرعت گفــت :باتوجه
بــه عبــور ایــن قطــار در حد فاصــل بلوار

ج فارس و بلوار پیامبر اعظم(ص) و
خلی 
نقطــه تبادل با خطوط «آ» و «ب» مترو،
ایســتگاهی در نزدیکی جمکران ساخته
میشــود تــا هــم شــهروندان قــم و هــم
زائــران حرم حضرت معصومــه(س) و
مسجد مقدس جمکران به آن دسترسی
داشته باشند.
وی خاطرنشان کرد :در طرح توسعه این
پروژه ،بهمنظور دسترسی آسانتر مردم،
ســاخت یک خــط فرعی از این ایســتگاه

پیشبینــی شــده تــا ایســتگاه مرکــزی
راهآهن داخل شــهر قم به ایستگاه قطار
پرسرعت متصل شود.
بهشــتی با اشــاره بــه عبــور ۱۳۷کیلومتر
ازمســیر  ۴۱۰کیلومتــری قطار پرســرعت
«تهــران  -قم  -اصفهــان» ازجغرافیای
سیاســی اســتان قــم ،افــزود :مهمترین
بخــش این مســیر عبور  ۵کیلومتــر آن از
زیر کوه «دو برادران» است که مقرر شده
زمینهایی در دو طرف این کوه در اختیار

پیمانکار قرار گیرد تا ســرعت پیشــرفت
طرح افزایش یابد.
«امیربهادرعبدالمحمــدی» ،مدیــرکل
ساختمان و تأسیسات راهآهن جمهوری
اســامی ایــران هم بــا اشــاره بــه تأمین
مالی  2میلیارد دالری این طرح از ســوی
پیمانکار چینی ،گفت :با رفع مشــکالت
مالــی ۱۲ ،کارگاه در مســیر ایــن قطــار ،با
سرعت بیشــتری به فعالیت خود ادامه
میدهند.عملیــات زیرســازی این طرح

برگزاری همایش بینالمللی صادرات
از مسیر خزر در ساری

نســبت به کل عملیات اجرایی ۱۱درصد
پیشــرفت داشــته کــه شــامل ســاخت
بدنههای خاکریز وپلهاست.
وی با اشاره به اینکه قرارداد مرحله دوم
این طرح با پیمانکار چینی منعقد شده،
گفت :طبق جدول زمانبندی ،این طرح
باید تا سال  ۱۴۰۰به اتمام برسد.
عملیات اجرایی طرح برعهده پیمانکار
داخلی و مســائل ســامانهها و تکنولوژی
برعهده پیمانکار چینی است.

ســاری -خبرنگار «ایران» /همایــش بینالمللی صادرات از
کـوتـــاه
مسیر خزر ،با هدف ارائه راهکارها و بررسی چالشها و موانع
ازایران
صادرات از بندرهای شمالی کشور با حضور مسئوالن استانی
و کشوری و کارشناسان 14کشور از جمله عراق ،افغانستان ،ترکمنستان و جمهوری
آذربایجان در ســاری مرکز مازندران برگزار شــد .دراین همایش  2روزه در  6محور
بررسی نقش بنادر و کیفیت خدمات ،بررسی قوانین بنادر و نقش آنها در توسعه
و کاهش صادرات ،وضعیت سیاســی کشــور روسیه و غرب ،ســرمایهگذاری بنادر
شــمالی و توســعه پایدار پیگیری شد .راهاندازی ســامانه الکترونیکی جامع بنادر،
رونمایی از تمبر نخســتین همایش بینالمللی از مســیر دریای خزر و تفاهمنامه
بین بندر امیرآباد و انزلی از برنامههای ویژه این همایش بود.

آثار تاریخی اصفهان در معرض خطر

سود و زیان تغییر ساعات کار ادارات لرستان

گروه ایران زمین /چهلســتون ،نقش جهان و مسجد جامع عتیق از
آثــار تاریخی اصفهان ،بهعلت خشکســالی و فرونشســت زمین ،در
معرض خطر قــرار دارد« .قدرتاهلل نوروزی» ،شــهردار اصفهان با
اشاره به اینکه اصفهان شهری تاریخی و فرهنگی است که میتواند
به کمک گردشگری توسعه بیابد ،افزود :این شهر که دستاورد تاریخ
ایران است بهخاطر خشکسالی در معرض خطر قرار دارد .شهردار
اصفهان یادآورشــد :شــهرداریها اگــر مورد حمایت قــرار بگیرند و
اختیارات بیشتری داشته باشند میتوانند بسیاری از نارضایتیها را
برطرف کرده و اعتماد عمومی را جلب کنند.

خاموشیها با تغییر ساعت کار ادارات در کشور کاهش یافته ،اما کارمندان گالیههایی دارند

کوتاه شدن دست زمین خواران از اراضی ملی شمال
ســاری  -خبرنگار«ایــران» /بــا توجــه بــه
اینکه طرح کاداستر تجاوز به عرصههای
جنگلــی و مرتعی را به صفر میرســاند،
امســال 14میلیــون هکتارجنــگل کشــور
بــا اولویت جنگلهــای هیرکانی شــمال
کاداسترمیشود.
«خلیــل آقایــی» ،رئیــس ســازمان
جنگلهــا ،مراتــع و آبخیــزداری کشــور
گفت :امسال نقشــه کاداستر  2میلیون و
 90هزار هکتار از جنگلهای شمال کشور
از آستارا تا گنبد تهیه میشود .با تهیه این
نقشه دســت رانتخواران ،زمینخواران
و معارضــان از اراضی ملی شــمال کوتاه
خواهــد شــد و مدیریــت و ســاماندهی
در حفاظــت از ایــن عرصههــا دوچندان
میشــود .ایــن طــرح بــرای حفــظ ،احیا
وجلوگیری از تداخل اراضی خصوصی با
اراضی ملی انجام میگیرد.
آقایــی شناســایی و تثبیــت اراضــی ملی

را از مهمتریــن برنامههــا و اهــداف
ســازمان جنگلهــا ،مراتــع و آبخیزداری
کشــور برشــمرد و تأکیــد کــرد :ایــن
شــاخصها بهرهبــرداری از اراضــی و
انجام فعالیتهــای مربوط به حفاظت
و ســاماندهی را تســریع میبخشــد .وی
بــا بیان اینکه تجــاوز و تصرف زمینهای
ملــی در شــمال را کتمــان نمیکنیــم،
اظهارداشــت :مردم یقین داشته باشند
که ویالهــا و خانههایی که در عرصههای
ملــی و طبیعــی شــمال ســاخته شــده
دارای پرونــده قضایــی اســت و پیگیر آن
هستیم .اگر مأموران منابع طبیعی نیز با
چشمپوشیهاعاملتجاوزبهعرصههای
طبیعی شمال نیز شــدند ،دارای پرونده
قضاییهستند.
معــاون وزیر جهاد کشــاورزی تأکید کرد:
بــا عملیاتی شــدن تهیه نقشــه حدنگار
در شــمال و شــدت یافتــن برخــورد بــا

عراق بابت برق صادراتی به ایران بدهکار است
احــداث ســد روی ارونــدرود بهمنظــور
جلوگیــری از نفــوذ آب دریــا در نزدیکی
«فــاو» عــراق و اروندکنار تنهــا راه گذر از
بحران کم آبی در اســتان بصــره عراق و
شهرهای آبادان و خرمشهر است.
بــه گــزارش ایرنــا ،غالمرضــا شــریعتی،
اســتاندار خوزســتان در نشست مشترک
با استاندار بصره عراق در محل سازمان
منطقــه آزاد ارونــد اظهــار داشــت :آورد
آب رودخانــه کارون نســبت به  70ســال
گذشــته  63درصد ،رودخانه دز نســبت
به میانگین  50ساله  50درصد ،رودخانه
کرخــه نســبت بــه مــدت  50ســاله 37
درصــد و رودخانه «زهره» درهمین بازه
زمانی 85درصد کاهش نشان میدهد.
وی افــزود :نخلســتانهای آبــادان
وخرمشهر درحالت خطر است و تاکنون
نتوانســتیم آب مــورد نیاز آنهــا را تأمین
کنیم .تا چند وقت پیش ،مردم آبادان و
خرمشهر با مشکل آب آشامیدنی مواجه
بودند که بــا احداث خط لوله انتقال آب
به طول  ۱۰۰کیلومتر تا حدودی مشــکل

آنان برطرف شده است.
شــریعتی با بیان اینکــه در بخش تأمین
آب کشــاورزی شهرســتانهای جنوبــی
با مشــکل مواجــه هســتیم و در برخی از
مناطــق هــم ممنوعیــت کشــت اعمال
شــده کــه از این بابــت با اعتــراض هایی
نیــز مواجهیم و مــردم هم گلــ ه مندند،
افــزود :کاهــش بارشهــا باعث شــده تا
نیروگاههای برقآبی حداقل تولید برق
را داشته باشند.
اســتاندار خوزســتان با اشــاره بــه کاهش
ســاعات اداری ،گفت :کاهش تولید برق
باعــث شــده ســاعت کار ادارات را یــک
ساعت جلو بکشیم و یک ساعت کاهش
دهیــم ضمــن اینکــه در روزهایــی کــه
پیشبینــی هوای باالی 50درجه داشــته
باشیم برای پایداری برق شبکه خانگی،
ادارات را تعطیــل میکنیــم تــا مصرف
برق مدیریت شود.
وی از برنامهریزی بــرای احداث نیروگاه
یکهــزار مگاواتــی در منطقــه آزاد ارونــد
طــی امســال خبــر داد و اظهــار داشــت:

متجاوزان ،تصرف به صفر میرسد.
رئیــس ســازمان جنگلهــا ،مراتــع و
آبخیــزداری کشــور با اشــاره به وضعیت
طرحهــای آبخیزداری ،گفت :بر اســاس
دســتور رهبــر معظــم انقــاب و تدبیــر
دولــت و مجلــس امســال  200میلیــون
دالر برای طرحهای آبخیــزداری در نظر
گرفتــه شــده که صــد درصــد تخصیص
یافته و عملیاتی شــده اســت .براســاس
این برنامه ،طرح آبخیزداری امســال در
حــدود  700هــزار هکتــار از عرصههــای
جنگلی و مرتعی کشــور به اتمام خواهد
رســید .اولویت اجرای طــرح آبخیزداری
در مناطقی اســت که مردم آن روســتاها
مشارکت بیشتری داشته باشند.
آقایــی با بیــان اینکه امســال 140میلیارد
تومان برای طرح تنفس جنگل یا همان
طرح توقــف بهرهبــرداری از جنگلهای
کشــور تخصیص یافته ،افزود :از اســفند

واحدهــای نیــروگاه ســیکل ترکیبــی
خرمشــهر نیــز امســال افزایــش خواهد
یافت .در ســایر شــهرهای خوزستان هم
در حال ســاخت نیروگاه ســیکل ترکیبی
هســتیم تــا وابســتگی اســتان بــه تولیــد
برقآبی کمتر شود.
شــریعتی به بدهی بیش از یک میلیارد
دالری دولــت عــراق بابــت صــادرات
بــرق ایــران بــه ایــن کشــور اشــاره کــرد و
افزود :بخشــی از برق شبکه ایران توسط
نیروگاههــای بخــش خصوصــی تولیــد
میشود و دولت به این نیروگاهها بدهکار
است.
اســتاندار خوزســتان بــا اشــاره بــه اینکه
نیروگاههای ما نیاز به بازسازی و نوسازی
دارد ،افــزود :پرداخــت نشــدن بدهــی
دولــت عــراق باعــث ایجــاد مشــکالتی
برای نیروگاههای بخش خصوصی شده
اســت .وی بــه انتشــار دود آتشســوزی
در تــاالب هورالعظیــم در ســمت عراق
کــه شهرســتانهای غــرب خوزســتان را
تحــت تأثیر قرار داده اشــاره کرد و یادآور

پرداخت  570میلیارد تومان تسهیالت در خراسان جنوبی

عکس :علی تقوی /لرستان .خرم آباد

زهــرهافشــار /تغییــر ســاعت کار ادارات
دراســتانهای مختلــف بــه منظــور
صرفهجویــی در مصرف برق در دســتور
کار قرار گرفته واســتانداری هر اســتان به
فراخــور دمای هــوای منطقه ،ســاعتی را
برایکاردستگاههای اجراییتعیینکرده
است.
لرســتان هم که همه ســاله تابستانهای
گرمی را تجربه میکند ،از 16تیرماه جاری
ساعت کاری ادارات ،دستگاههای دولتی،
بانکها ،شــهرداریها و ســایر مؤسسات
عمومیغیردولتیایناستانرابهساعت
 6و 15دقیقه تا 13و 45دقیقه تغییر داده
تا بتواند با افزایش پایداری شــبکه برق از
خاموشــی مشــترکان خانگــی جلوگیری
کند.
گــزارش میدانــی خبرنــگار «ایــران» از
شهرهای مختلف لرستان نشان میدهد
کــه هرچند اجــرای این طرح کــه در چند
روز گذشــته آغاز شده توانسته تا حدودی
به هدف اصلی خــود که صرفهجویی در
مصرف برق است ،برسد ،اما انتقادهایی
نیزبهدنبالداشتهاست.
خانــم «احمــدی» از کارمنــدان ادارهای
در خرم آبــاد یکی از منتقــدان این طرح
اســت که بحث امنیــت را مطرح میکند
و میگوید :از حومه شــهر بایــد خود را به
محل کارم برســانم که بــرای این منظور
مجبورم ســاعت  5صبــح از خانه خارج
شــوم که هــوا هنــوز تاریک اســت و چون
وسیلهنقلیهشخصیندارمبرایمشرایط
سختی است و در چند روز گذشته با تأخیر
به محل کارم رسیدهام.
«گــودرزی» یکــی دیگــر از کارمنــدان
بروجــردی نیــز میگویــد :بیشــتر اربــاب

رجوع ما در همان ساعت قبلی مراجعه
میکنند ،ضمن اینکه با اجرای این طرح
باید تا ساعت 11صبح و بعد از ساعت 13
را بدون وسیله سرمایشی به سر کنیم که
کارآیی ما را پایین آورده است.
خانــم «مؤمنــی» کارمنــد دیگــری که در
شهرســتان دورود کار میکنــد و مادر یک
دختر  2و نیم ســاله است ،میگوید :مهد
کودکها با جلو افتادن ساعت کار ادارات،
بچههــا را پذیــرش میکنند ،اما شــیفت
گذاشته و مربی خود کودک که به آن انس
دارد همان ســاعت قبلی در مهد حاضر
میشــود ضمــن اینکــه مجبــورم کودک
خردسالم را صبح زود بیدار کنم و همراه
خودببرم.
در ایــن میــان ،مردمی نیز کــه درفاصله
ســاعت  6تــا  7و  30دقیقــه بــه ادارات
مراجعــه کردهانــد میگوینــد ،بیشــتر
کارمنــدان در حــال خــوردن صبحانــه
بودهانــد و عمــاً جوابگویــی بــه آنــان در
همان ساعت قبلی صورت گرفته است.
«ایمانــی» یکــی دیگــر از شــهروندان
خرمآبــادی هم میگویــد :به نظرم بهتر
اســت به جــای تغییر ســاعت کار ادارات
روی بحــث فرهنگــی کار کنیــم ،در ایــن
چند روز خــود مردم نیز خیلی درکاهش
مصرف پیشــقدم بودهاند ،از سوی دیگر
از نظــر کارشناســی و علمــی نمیتوانیم
تفکیــک کنیــم کــه کاهــش مصرفــی که
مســئوالن اعالم میکنند اتفاق افتاده در
بخش اداری بوده یا مشترکان خانگی؟
ëëقطــع بــرق شــهرداری «رومشــکان»
بهدلیلصرفهجویینکردن
در گام نخســت بــه ســراغ «فریــدون
خودنیــا» مدیرعامــل شــرکت توزیــع

نیروی برق لرســتان میرویــم تا ببینیم
تغییر ســاعت کار ادارات تا چه اندازه در
کاهش مصرف برق مؤثر بوده است.
وی میگوید :امســال بیشــینه دمای هوا
در بیشتر شهرهای لرستان به  45درجه
بــاالی صفــر و گرمتــر از ســالهای قبــل
رســیده اســت .به همیــن دلیل بــا ارائه
مســتندات ،اســتاندار لرســتان تصمیم
بــه تغییــر ســاعت کار ادارات گرفت که
بررســیها نشــان میدهــد ،اجــرای این
طــرح در کاهــش مصــرف بــرق مؤثــر
بوده اســت .اوج مصــرف روزانه برق در
لرســتان با  622هزار مشــترک خانگی از
 602مــگاوات قبــل از تغییر ســاعت کار
ادارات به  580مــگاوات در حال حاضر
رسیده است.
وی میافزایــد :بــه منظــور پایــداری در
شــبکه برق ،قبل از اجــرای طرح مجبور
بودیــم روزانــه  40مگاوات خاموشــی در
ســطح اســتان بدهیم که این میــزان در
حــال حاضر به  17تا  40مــگاوات در روز
رســیده و در واقع خاموشــیها به نصف
کاهش یافته است.
خودنیــا بــا تأکید بر اینکه شــرکت توزیع
نیروی برق لرســتان بابت رعایت نکات
صرفهجویــی در ادارات بــه هیــچ عنوان
بــا ادارات تعارف ندارد و کوتاه نمیآید،
میگوید :در بازدیدهای روزانه از ادارات
در شــهرهای مختلــف اســتان متوجــه
شدیم که شهرداری «رومشکان» نکات
مدنظــر طــرح را رعایــت نکــرده کــه بــا
هماهنگــی فرمانــدار رومشــکان ،بــرق
شــهرداری آن شــهر را  24ســاعت قطع
کردیم.
وی با اشاره به اینکه مقرر شده ،فهرست

برخورد با اداراتی که در مصرف برق صرفه جویی نمی کنند

«محمدعلــی خســروی» رئیــس اداره
توگــو بــا «ایــران»
بــرق بروجــرد در گف 
برش
تصریح میکند که روزانه اکیپی متشکل
از نمایندگان اداره برق ،فرماندار و بسیج
ادارات بهصــورت اتفاقــی از ادارات هــم در ســاعت کار و هم
در ســاعت غیرکاری حتی در شبها از دستگاههای مختلف
بازدید و گزارش تهیه میکنند که متأسفانه چند مورد داشتیم
ادارات و دســتگاههای متخلــف هــر 15
روز یکبــار در گزارشــی بــه اســتانداری
اعــام شــود ،میافزایــد :در موعد مقرر
ایــن فهرســت را بــه مــردم نیــز اعــام
خواهیــم کرد ،چون معتقدیــم گام اول
صرفهجویی را خود دولت باید بردارد.
مدیرعامــل شــرکت توزیع نیــروی برق
لرســتان به مردم اســتان نویــد میدهد
کــه اگر تنهــا 10درصــد در مصــرف برق
صرفهجویی کنند ،خاموشی در تابستان
نخواهند داشت .وی در پاسخ به برخی

سالگذشتهقراردادبهرهبرداریازجنگل
در شمال به اتمام رسیده و در واقع زودتر
از موعد مقرر این همکاری عملیاتی شد.
هر چنــد به گفته شــرکتهای بهرهبردار
آنان همچنان با مشــکالت مالی مواجه
هســتند ،امــا یقین داشــته باشــید حق و
حقــوق ایــن شــرکتهای بهرهبــردار از
جنگل تمام و کمال پرداخت میشــود و
دولــت نیز برنامهریــزی برای تخصیص
این منابع مالی کرده اســت .وی در مورد
تأمیــن چــوب در کشــور ،تصریــح کــرد:
محدودیتــی در واردات و صادرات چوب
نداریــم و حتــی طــرح قرنطینــه چــوب
وارداتی در کشــور عملیاتی شــده اســت.
ســهم جنگل در تأمین چوب مــورد نیاز
شــرکتهای بزرگ از جنگلهای کشــور
کمتر از  15درصد است که به هیچ عنوان
بــا اجرایــی شــدن طــرح تنفــس جنگل
بحرانی به وجود نخواهد آمد.

شــد :این مهم باعث ایجاد مشکل برای
شــهروندان شــده کــه نیــاز اســت دولت
مرکــزی عراق بــرای خاموش کــردن آن
وارد عمل شود.
«اســعد عبداالمیرعیدانــی» ،اســتاندار
بصــره نیــز در ادامــه ایــن نشســت
خاطرنشــان کرد:کاهــش بارندگــی،
احداث ســد در ترکیه و بســتن آب کارون
روی شــطالعرب باعــث شــوری آب در
اســتان بصره شــده بــهنحویکــه آب را
غیرقابــل مصرف کرده اســت.هماکنون
میزان شوری آب شط العرب درنزدیکی
بصره به  ۳۰هــزار و  ۵۰۰میکروموس بر
مترمکعب رســیده که این میزان شوری
ل مصــرف کرده
و ســختی آب را غیرقابــ 
اســت .وی اظهار داشــت :دولت عراق و
اســتانداری بصره آماده پرداخت بدهی
خود در زمینه برق دریافتی از ایران است
ضمن اینکه توقف صــادرات برق ایران
به بصره باعث قطع چند ساعته برق در
این استان شده و نارضایتی عمومی را در
پی داشته است.

که در شبها نیز همه چراغها روشن و سامانههای سرمایشی
خاموش نبود که با این ادارات در صورت تکرار برخورد جدی
خواهد شد .وی میافزاید :طبق دستور استانداری ادارات باید
جلسات خود را درساعت  11تا  13برگزار کنند که میتوانند از
وسایل سرمایشی اســتفاده کنند .در این ساعت اداراتی که از
کولر گازی استفاده میکنند باید آن را روی درجه  25تنظیم
کنند و اگر از کولر آبی استفاده میکنند باید روی دور کند باشد.

انتقادها در خصــوص اجرای این طرح،
میگوید :به هرجهت شــکی نیســت که
این طرح نمیتواند رضایت همه مردم

را بهدنبال داشــته باشد و آماده پذیرش
نقدها هستیم ،اما به هرجهت وظیفه ما
تأمین برق پایدار است.

 570میلیــارد تومان تســهیالت در بخشهای مختلف توســط بانکهای خراســان
جنوبی در  3ماه گذشــته پرداخت شــد .بهگزارش ایرنا« ،حمید دهباشــی» ،رئیس
کمیسیونهماهنگیبانکهایخراسانجنوبیافزود:ازمجموع 570میلیاردتومان
تســهیالت 76 ،میلیارد تومان قرضالحســنه اســت که  55درصد ازدواج ،مشــاغل
خانگی  ،6.3خوداشتغالی  3.7درصد و سایر  35درصد رشد را نشان میدهد.

آمار تلفات وحوش پارک ملی گلستان
در آتشسوزی اخیر مشخص نیست

با توجه به وســعت  240هکتاری آتشســوزی  11تیر امســال پارک ملی
گلستانکهاطفایآنچندروزطولکشید،نمیتوانآماردقیقیازتلفات
وحــوش این پارک احصــا و ارائه کرد« .مهدی تیمــوری» ،رئیس پارک
توگو با ایرنا افزود :در آتشســوزی اخیر این پارک
ملی گلســتان در گف 
 220هکتار از مراتع ،علفزارها و تک درختچهها و 20هکتار از عرصههای
جنگلی آن دچار خسارت شــد.بدون تردید در این آتشسوزی گسترده
بخشی از وحوش این پارک ملی بویژه خزندگان (مار ،مارمولک و الک
پشت) و پرندگانی که در ارتفاع کم پرواز میکنند یا آشیانه آنان در مراتع
و علفزارها بوده ،تلف شدهاند .تیموری با بیان اینکه شدت و گستردگی
آتــش به حدی بود که امکان فراری دادن وحوش پارک ملی بهصورت
کامل فراهــم نبود ،گفت:عالوه برحیوانات نامبــرده ،یک رأس گراز نیز
در این آتشسوزی تلف شده است .متأسفانه آتشسوزی  11تیر امسال
بهدلیل عامل انسانی و سهلانگاری رخ داده بود.

